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ABSTRACT 

Research on the use of chicken gut fermentation as an organic fertilizer on the main nursery of oil palm 

seed breeding has been carried out from January to June of 2013 at the Analytical Laboratory of the 

University of Palangka Raya. This study aims to determine the best dose of the chicken gut 

fermentation as a liquid fertilizer that was applied to the main nursery of oil palm on peat soil media 

and red-yellow podzolic media, and to find a better medium for the main nursery of oil palm seedlings. 

This study used a completely randomized design (CRD) single factor, which consists of 4 (four) 

treatment that are: 0 (control); 0,5;  1,0  and 2,0 kg of chicken intestine. The treatment is applied to the 

two types of growing media, peat soil and Red Yellow Podsolic soil. Each treatment was repeated 

three (3) times in order to obtain 24 units of the experiment. The results showed that the liquid manure 

fermented chicken intestines can improve the vegetative growth of oil palm seedlings in the main 

nursery on both media, peat soil and Red Yellow Podsolic soil. On peat soils, in general, the best 

treatment in the treatment of 0.5 kg chicken intestine, while on the Red Yellow Podsolic soil, in  

general, the best treatment is  1 kg chicken intestine, on the parameters of plant height, stem diameter, 

number of midrib, wet weight and dried roots of the plant. The results also show that the growth of oil 

palm seedlings in peat media better than on Red Yellow Podsolic soil, on all of parameters were 

observed. 

Keywords: Palm Oil, Organic Fertilizer, Fermentation, Peat soil, Red-yellow podzolic soil. 

 

ABSTRAK 

Penelitian tentang pemanfaatan fermentasi usus ayam sebagai pupuk organik pada pembibitan utama 

bibit kelapa sawit telah dilakukan dari bulan Januari sampai dengan   Juni tahun 2013 di Laboratorium 

Analitik Universitas Palangka Raya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis usus ayam yang 

terbaik sebagai bahan fermentasi pupuk cair yang diaplikasikan pada pembibitan utama bibit kelapa 

sawit pada media tanah gambut dan podsolik merah kuning, dan untuk mengetahui media yang lebih 

baik untuk pembibitan utama bibit kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktor tunggal, yang terdiri 4 (empat) taraf perlakuan yaitu: 0 (Kontrol), 0,5; 1 dan 2 

kg usus ayam. Perlakuan tersebut diaplikasikan terhadap dua jenis media tanam yaitu tanah gambut 

dan tanah PMK. Masing-masing percobaan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga diperoleh 24 satuan 

percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk cair hasil fermentasi usus ayam mampu 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif bibit  kelapa sawit pada pembibitan utama (main nursery), baik 

pada media  tanah gambut maupun tanah PMK. Untuk gambut, secara umum, perlakukan terbaik 

adalah 0,5 kg usus ayam, sedangkan pada tanah PMK perlakuan terbaik adalah  1 kg usus ayam, baik 

pada parameter tinggi tanaman, diameter batang, jumlah pelepah daun, berat basah dan kering akar 

tanaman. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit kelapa sawit pada media tanah 

gambut lebih baik dibanding tanah  PMK pada semua parameter yang diamati.  

Kata kunci: Kelapa sawit, Pupuk organic, Fermentasi, Tanah gambut, Tanah Podsolik Merah Kuning.
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PENDAHULUAN 

 

Dalam usaha pengembangan kelapa 

sawit di Kalimantan Tengah dan mencegah 

berbagai masalah yang akan timbul, diperlukan 

adanya wahana untuk kerja sama yang baik 

antara peneliti, industriawan, pengusaha dan 

pelaku lainnya dibidang kelapa sawit, baik dari 

kalangan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 

penelitian dan institusi lainnya. Usaha 

pengembangan tersebut dapat diwujudkan salah 

satunya dalam pemupukan. 

Pemupukan adalah salah satu kegiatan 

dalam budidaya tanaman yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi 

tanaman, mengingat pentingnya pemupukan 

dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

yang dibudidayakan (Rosmarkam dan Yuwono, 

2002; Warisno, 2005)), termasuk tanaman 

kelapa sawit karena tanaman ini banyak 

memerlukan pupuk dalam perkenbangannya. 

Kelapa sawit memerlukan unsur hara yang 

cukup untuk pertumbuhan batang, daun, dan 

buah. Unsur hara tersebut terdiri dari unsur hara 

makro (N, P dan K) dan unsur hara mikro (Fe, 

Mn, Bo, Cu, Zn, Cl, Co) dalam bentuk anion 

dan kation. Tidak lengkapnya unsur hara makro 

dan mikro dapat menjadi penghambat dalam 

pertumbuhan serta produktivitasnya 

(Sastrosayono, 2005). 

Salah satu usaha pembuatan pupuk 

organik yang dapat diapliksikan terhadap 

tanaman seperti bibit kelapa sawit yaitu dengan 

memanfaatkan limbah yang ada disekitar kita 

seperti limbah pembuangan sisa usus ayam pada 

usaha pemotongan ayam. Sisa pemotongan 

umumnya dibuang oleh pemilik usaha kesuatu 

tempat pembuangan, namun kerap sisa-sisa 

pemotongan langsung dibuang ke parit 

pembuangan yang ada di sekitar lokasi usaha 

tersebut. Limbah tersebut terdiri dari limbah 

cair dan padat. Limbah cair tersebut antara lain 

air bekas cucian ayam, darah ayam, sedangkan 

limbah padat seperti : bangkai ayam, isi perut 

(hati, ampela, usus), bulu ayam, dan kotoran 

ayam. Sumber pakan yang dikonsumsi oleh 

ayam merupakan sebagian besar dari biji-bijian 

dan pakan buatan pabrik (pelet) yang 

mempunyai kandungan hara yang dibutuhkan 

tanaman. Zat gizi pakan tersebut terdiri dari 

protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, 

Kalsium (Ca) 1%, Phospor (P) 0,7-0,9%, ME 

2800-3500 Kcal. (http://cybex.deptan.go.id/ 

penyuluhan/pakan-ternak-ayam-potong).  

Pemanfaatan limbah pemotongan ayam 

sebagai bahan organik melalui proses 

fermentasi dengan penambahan bioaktifator 

EM4 diharapkan mampu meningkatkan 

kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman 

seperti bibit kelapa sawit. Pengaplikasian pupuk 

organik cair umumnya disemprotkan ke daun 

atau ke tanah (Rosmarkam dan Yuwono. 2002). 

Menurut Sulistyo (2010), sistem yang 

banyak digunakan dalam pembibitan kelapa 

sawit saat ini adalah sistem pembibitan dua 

tahap yaitu pembibitan awal dan pembibitan 

utama   . Sistem ini banyak dilaksanakan oleh 

perusahaan perkebunan karena memiliki 

beberapa keuntungan, antara lain: (1) 

memudahkan dalam pengawasan dan 

pemeliharaan serta tersedianya waktu dalam 

persiapan pembibitan utama; (2) terjaminnya 

bibit yang akan ditanam kelapangan karena 

telah melalui beberapa tahap seleksi, baik di 

pembibitan awal maupun di pembibitan utama, 

(3) seleksi yang ketat (5-10%) di pembibitan 

awal (pre nursery)  dapat mengurangi keperluan 

tanah dan polibag besar di pembibitan utama 

(main nursery). Tanah yang dapat digunakan 

untuk media pembibitan kelapa sawit main 

nursery yaitu tanah gambut dan tanah podsolik 

merah kuning (PMK). Menurut Limin (1992), 

tanah gambut yang dijumpai di Kalimantan 

Tengah sebagian besar termasuk gambut 

pedalaman, yakni gambut yang tidak 

dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut yang 

biasanya terdapat di atas pasir kuarsa. Gambut 

pedalaman  juga merupakan gambut yang 

miskin unsur hara dan bereaksi masam sampai 

sangat masam. 

Tanah podsolik merah kuning 

merupakan tanah mineral yang banyak 

mengalami pencucian, menyebabkan lapisan 

atas berwarna abu-abu muda sampai 

kekuningan, lapisan bawah merah atau kuning, 

terdapat akumulasi liat pada horison B sehingga 
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tekstur relatif berat, struktur gumpal, 

permeabilitas lambat, bahan organik rendah, KB 

rendah, pH rendah  (Hardjowigeno, 1993). 

Namun dengan pengolahan tanah yang tepat 

bukan tidak mungkin budidaya tanaman kelapa 

sawit dapat berkembang di wilayah Kalimantan 

Tengah dengan hasil yang optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dosis usus ayam yang terbaik sebagai bahan 

utama fermentasi pembuatan pupuk cair 

organik; dan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh pemberian hasil fermentasi usus ayam 

terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit main 

nursery pada tanah gambut dan podsolik merah 

kuning. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian dilaksanakan selama enam  

bulan yaitu pada bulan Januari hingga Juni 

2013, bertempat di   Laboratorium Analitik 

Universitas Palangka Raya. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam penilitian ini adalah tanah 

gambut, tanah podsolik merah kuning, 

fermentasi usus ayam (usus ayam, air beras, 

gula merah, air kelapa, bio aktifator EM4, air), 

kapur dolomit, kotoran ayam,  bibit kelapa 

sawit. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  cangkul, terpal, ember plastik, botol air 

mineral, alat pencacah, toples, gelas ukur, 

cangkul, meteran, polybag 50 x 40 cm, kayu, 

handsprayer, papan,  timbangan, kamera, alat 

tulis dan perlatan lain yang menunjang dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal, yang 

terdiri 4 (empat) taraf perlakuan yaitu : 0 

(kontrol), 0,5; 1,0 dan 2 kg usus ayam dan 

diberikan pada taanah gambut dan tanah 

podsolik merah kuning.  Masing-masing 

percobaan diulang sebanyak 3 (tiga) kali 

sehingga diperoleh 24 satuan percobaan. 

Cara pembuatan pupuk organik cair usus 

ayam sebagai berikut,  

1. Usus ayam dicincang sampai halus (0.5; 1; 

dan 2 kg) sesuai perlakuan; 

2. Air cucian beras sebanyak 4 (empat)  L  

dicampur dengan aktivator 160 mL;   

3. Gula merah/molase diencerkan (400 g), 

dicampur dengan air bersih dan 2 L air 

kelapa. Semua bahan dicampur dalam ember  

dengan volume 20 L, aduk hingga rata. 

Selanjutnya ember ditutup dengan plastik 

dan diikat.  Bagian atas diberi lubang sesuai 

ukuran selang plastik, kemudian masukan 

selang ke lubang tersebut dan hubungkan 

selang  dengan botol air kemasan yang telah 

diisi air setengahnya. 

4. Proses fermentasi dilakukan selama ± 10-15 

hari. Pembuatan dinilai berhasil jika hasil 

fermentasi mengeluarkan bau harum yang 

khas (dimodifikasi dari Prasetyo, 2012); 

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut pembuatan fermentasi usus ayam, 

persiapan lokasi penelitian, persiapan media 

tanam, penanaman bibit ke media tanam, 

pemupukan, aplikasi perlakuan fermentasi usus 

ayam, dan pemeliharaan. Parameter yang 

diamati dalam penelitian ini adalah tinggi 

tanaman (cm), jumlah daun (helai), diameter 

batang (cm), bobot basah akar (gram), dan 

bobot kering akar (gram). Data hasil 

pengamatan di analisis menggunakan analisis 

ragam (Uji F) pada taraf α = 0,05 dan α = 0,01. 

Bila terdapat pengaruh perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf α = 5% untuk mengetahui perbedaan 

antar taraf perlakuan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Tinggi Tanaman 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pada pengamatan 3 mst 

hingga 15 mst pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media gambut tidak 

berpengaruh nyata tetapi pada pengamatan 17 

mst hingga 21 mst, pemberian  pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media gambut 

berpengaruh nyata. Rata – rata tinggi bibit 

kelapa sawit pada media tanah gambut disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rata – rata tinggi  bibit kelapa sawit (cm) pada media tanah gambut 

Dosis pupuk cair 

fermentasi  usus 

ayam (kg) 

Pengamatan ke- …….  (mst) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

0 (kontrol) 20.33 23.63 26.13 30.73 34.44 40.63 46.53 51.17a 54.50a 59.97a 

0,5 18.87 22.80 26.80 30.87 35.37 43.77 50.90 58.17c 64.37c 70.90c 

1,0 22.10 25.33 29.13 33.97 38.37 45.80 51.93 61.20c 66.40c 70.33c 

2,0 22.33 24.30 27.20 31.07 36.18 42.53 49.80 54.37ab 59.80b 65.17b 

BNJ 5% - - - - - - - 3.90 4.15 4.64 
Keterangan :   Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 

 

Tabel 2. Rata – rata tinggi bibit kelapa sawit (cm) pada media tanah PMK 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus 

ayam (kg) 

Pengamatan ke- ......   (mst) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

0 (kontrol) 18.57 21.10 24.63 28.20 30.74a 34.73a 36.27a 38.90a 40.60a 42.77a 

0,5 21.47 23.33 25.97 31.30 36.81b 42.10b 45.03b 50.33b 54.27b 58.87b 

1,0 20.07 23.27 26.97 33.20 40.18b 46.77c 52.93c 59.13c 62.57c 65.77c 

2,0 20.33 23.67 27.27 33.83 38.37b 43.37bc 49.37c 56.13c 60.13c 65.10c 

BNJ 5% - - - - 4.17 4.54 3.91 4.49 4.37 5.00 
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 

 

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa 

pada pengamatan 17 mst pemberian pupuk cair  

fermentasi usus ayam 1,0 kg tidak berbeda 

nyata dengan yang diberi pupuk cair  fermentasi  

usus ayam 0,5 kg,  tetapi berbeda nyata bila 

dibandingkaan dengan kontrol dan pemberian 

pupuk cair fermentasi  usus ayam 2,0 kg. Pada 

pengamatan 19 mst,  pemberian pupuk cair 

fermentasi usus ayam 0,5 kg tidak berbeda 

nyata dengan 1,0 kg tetapi berbeda nyata 

dengan kontrol dan 2,0 kg.  dengan rata-rata 

tinggi berturut-turut yaitu 54.50, 64.37, 66.40 

dan 59.80 cm. Seperti pengamatan 19 mst, pada 

pengamatan 20 mst juga terlihat bahwa  

pemberian pupuk cair fermentasi usus ayam 1,0 

kg berbeda nyata dengan perlakuan 0 kg 

(kontrol) dan 2,0 kg, tetapi tidak berbeda nyata 

dengan 0,5 kg. Adanya perbedaan pada 

pemberian pupuk  cair fermentasi usus ayam 0,5 

kg  terhadap tinggi tanaman pada tanah gambut 

memperlihatkan bahwa pemberian pupuk cair 

hasil fermentasi usus ayam mampu 

meningkatkan kesuburan media tanah gambut 

sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan 

tinggi bibit kelapa sawit. 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pada pengamatan 3 mst 

hingga 9 mst pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media tanah PMK 

tidak berpengaruh nyata. Pada pengamatan 11 

mst hingga 21 mst pemberian  pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media tanah PMK 

berpengaruh nyata. Rata – rata tinggi bibit 

kelapa sawit pada media tanah PMK disajikan 

pada Tabel 2.  

Berdasarkan Tabel 2  pengamatan 11 

mst menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair 

hasil fermentasi usus ayam 0,5 kg tidak berbeda 

nyata dengan pemberian 1 dan 2 kg pupuk cair 

fermentasi usus ayam, tetapi berbeda nyata 

dengan  kontrol. Pada pengamatan 13 mst 

menunjukkan bahwa perlakuan 0,5 kg pupuk 

fermentasi usus ayam berbeda nyata dengan 

kontrol dan 1,0 kg tetapi tidak berbeda nyata 

dengan pemberian pupuk cair fermentasi usus 

ayam 2 kg.  Pada pengamatan 15, 17, 19 dan 21 

mst, pemberian pupuk cair fermentasi  usus 
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ayam 1,0 kg berbeda nyata dengan kontrol, dan 

0,5 kg, namun tidak berbeda nyata dengan 2,0 

kg pupuk cair hasil fermentasi usus ayam. 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan pemberian 

pupuk cair hasil fermentasi usus ayam terhadap 

bibit kelapa sawit pada tanah PMK yang terbaik 

adalah pada dosis pupuk cair hasil fermentasi 

usus ayam 1,0 kg dengan rata-rata pengamatan 

40,18; 46,77;  52,93; 5913; 62.57  dan  65.77 

cm. 

Pemberian fermentasi usus ayam yang 

mengandung hara, N, P dan K ternyata mampu 

meningkatkan rerata tinggi tanaman sawit. Hal 

ini sesuai  dengan pendapat Gardner dkk (1991) 

yang menyatakan, unsur hara makro, terutama 

unsur N sebagai hara esensial bagi tanaman 

dalam jumlah yang cukup tersedia dapat 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman 

secara sehat dan normal.  Nitrogen dapat 

memacu pertumbuhan tanaman secara 

keseluruhan, terutama bagian vegetatif seperti 

akar, batang dan daun. Lebih lanjut Gardner, 

dkk (1991) menyatakan pertumbuhan sel dan 

pembesaran sel memerlukan sintesis protein 

yang berasal dari unsur nitrogen. Pertumbuhan 

dengan pembelahan sel terjadi dalam jaringan 

khusus yang disebut meristem, yang dijumpai 

pada beberapa tempat dalam tubuh tanaman. 

Meristem ujung menghasilkan sel-sel baru di 

ujung akar atau batang sehingga menyebabkan 

ukuran tinggi tanaman menjadi bertambah 

besar. 

Nitrogen merupakan komponen 

penyusun dari banyak senyawa esensial bagi 

tumbuhan, misalnya asam-asam amino. Setiap 

molekul protein tersusun dari asam-asam amino 

dan setiap enzim adalah protein maka nitrogen 

merupakan unsur penyusun protein dan enzim 

(Lakitan, 1993; Baker and Bryson, 2007). 

Fungsi nitrogen bagi tumbuhan adalah untuk 

mempercepat pertumbuhan tanaman, 

menambah tinggi tanaman, dan merangsang 

pertunasan; memperbaiki kualitas terutama 

kandungan proteinnya (Baker and Bryson, 

2007); dan menyediakan bahan makanan bagi 

mikroba (Thika, 2009). 

 

2.  Diameter Batang 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media gambut tidak 

berpengaruh nyata. Rata – rata diameter batang 

bibit kelapa sawit pada media tanah gambut 

disajikan pada Tabel 3. 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pada pengamatan 3 mst 

hingga 9 mst pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media tanah PMK 

tidak berpengaruh nyata. Pada pengamatan 11 

mst hingga 21 mst pemberian  pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media tanah  PMK 

berpengaruh nyata. Rata – rata diameter batang  

bibit kelapa sawit pada media tanah PMK 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Rata – rata diameter (cm) batang bibit kelapa sawit pada pada media tanah gambut 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus ayam 

(kg) 

Pengamatan ke- …. (mst) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

0 (kontrol) 0.31 0.50 0.88 1.08 1.22 1.51 1.98 2.15 2.54 2.79 

0,5 0.34 0.52 0.92 1.21 1.46 1.64 2.12 2.25 2.74 3.04 

1,0 0.36 0.65 0.97 1.22 1.46 1.82 2.12 2.44 2.72 2.95 

2,0 0.32 0.62 0.85 1.05 1.42 1.73 2.15 2.40 2.75 3.20 

BNJ 5% - - - - - - - - - - 
Keterangan :   Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 
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Tabel 4. Rata – rata diameter batang (cm) bibit kelapa sawit  pada media tanah PMK 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus 

ayam (kg) 

Pengamatan ke- … (mst) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

0 (kontrol) 0.33 0.58 0.79 1.00 1.17a 1.37a 1.49a 1.57a 1.71a 1.87a 

0,5 0.29 0.53 0.72 0.99 1.19a 1.36a 1.53a 1.80b 2.06b 2.31b 

1,0 0.38 0.56 0.86 1.05 1.40b 1.62b 1.81b 2.13c 2.38c 2.60bc 

2,0 0.39 0.52 0.79 1.10 1.40b 1.63b 1.91b 2.16c 2.62c 2.81c 

BNJ 5% - - - - 0.09 0.12 0.15 0.22 0.28 0.30 
Keterangan :   Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 

 

Tabel 5. Rata – rata jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit (helai) pada media tanah gambut 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus 

ayam (kg) 

Pengamatan ke- ….. (mst) 

3  5  7  9  11 13  15  17  19  21  

0 (kontrol) 3.33 3.33 4.33 4.67 5.00a 6.33 7.33 8.33a 8.67 9.67 

0,5 3.67 3.67 5.00 6.00 6.33b 7.33 8.00 9.67c 10.00 10.67 

1,0 3.00 3.67 4.33 6.00 6.67b 7.33 8.33 9.00b 9.33 10.33 

2,0 3.00 3.33 4.00 5.67 6.33b 7.33 8.33 9.33bc 10.33 11.33 

BNJ 5% - - - - 0.77 - - 0.54 - - 
Keterangan :   Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 

 

Pada pengamatan 11,13, 15, 17, dan 19 

mst pemberian pupukcair hasil fermentasi usus 

ayam 1,0 kg  tidak berbeda nyata dengan 

pemberian pupuk hasil fermentasi usus ayam 

2,0 kg, tetapi berbeda nyata dengan  0 (kontrol) 

dan pupuk cair hasil fermentasi usus ayam 0,5 

kg.  Pada pengamatan 21 mst, pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi 1,0 kg tidak berbeda nyata 

dengan dosis 0,5 kg dan 2,0 kg, tetapi berbeda 

nyata dengan control.  Pemberian pupuk cair 

hasil fermentasi usus ayam terhadap diameter 

batang bibit kelapa sawit pada tanah PMK yang 

terbaik terjadi pada O3 dengan rata-rata 

pengamatan 1,63; 1,91; 2,16; 2,62 dan 2,81 cm.  

 

3. Jumlah Pelepah Daun 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pada pengamatan 

3,5,7,9,13, 15, 19 dan 21 mst pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi usus ayam pada media 

gambut  tidak berpengaruh nyata. Pada 

pengamatan 11 dan 17 mst pemberian  pupuk 

cair hasil fermentasi usus ayam pada media 

gambut berpengaruh nyata. Rata – rata jumlah 

pelepah daun bibit kelapa sawit pada media 

tanah gambut disajikan pada Tabel 5. 

Pada pengamatan 11 mst menunjukkan 

bahwa pemberien pupuk cair hasil fermentasi 

usus  ayam 1,0 kg tidak berbeda nyata dengan 

pemberian pupuk cair hasil hasil fermentasi 

usus ayam 0,5 dan 2,0 kg tetapi berbeda nyata 

dengan kontrol. Namun pada pengamatan 

lainnya yaitu pada pengamatan 17 mst 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam 0,5 kg berbeda nyata 

kontrol pemberian pupuk cair hasil fermentasi  

1,0 kg tetapi tidak berbeda nyata dengan dosis 

pupuk cair hasil fermentasi usus ayam 2,0 kg. 

Pemberian pupuk cair hasil fermentasi usus 

ayam terhadap jumlah pelepah daun bibit kelapa 

sawit pada tanah gambut yang terbaik adalah 

dosis pupuk cair hasil fermentasi usus ayam 0,5 

kg dengan rata-rata pengamatan 9,67 cm   

Berdasarkan data analisis ragam 

pengamatan jumlah pelepah daun bibit kelapa 

sawit pada media tanah PMK menunjukkan 

bahwa pada pengamatan 3, 5, 7, 9, 15 dan 19 

mst pemberian pupuk cair hasil fermentasi usus 
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ayam tidak berpengaruh nyata. Pada 

pengamatan 11, 13, 17 dan 21 mst pemberian  

pupuk cair hasil fermentasi usus ayam pada 

media tanah  PMK berpengaruh nyata. Rata – 

rata jumlah pelepah daun  bibit kelapa sawit 

pada media tanah PMK disajikan pada Tabel 6. 

Pada pengamatan 11 dan 13 mst 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam 2 kg tidak berbeda nyata 

dengan  dosis 2 kg, tetapi berbeda nyata dengan 

dosis 0,5  dan control.. Pada pengamatan 17 

mst, pemberian pupuk hasil fermentasi usus 

ayam 1,0 kg  berbeda nyata dengan dosis 2,0; 

0,5 dan kontro. Sedangkan  pada pengamatan 21 

mst,  menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi usus ayam 1 kg tidak  

berbeda nyata dengan dosis 2 kg, tetapi berbeda 

nyata dengan dosis 0,5 kg dan kontrol. 

Pemberian pupuk cair hasil fermentasi usus 

ayam terhadap jumlah pelepah daun bibit kelapa 

sawit pada tanah PMK pengamatan 21 mst, 

yang terbaik terjadi pada dosis 0,5 kg dengan 

rata-rata pengamatan  11 helai. Hal ini sesuai 

pendapat Lakitan (2001), bahwa ketersediaan 

unsur N dan P akan dapat mempengaruhi daun 

dalam hal bentuk dan jumlah. Lebih lanjut 

dinyatakan, bahwa salah satu organ yang 

berperan penting bagi tanaman adalah daun. 

Jumlahnya sangat menentukan hasil 

fotosintesis, dimana hasil fotosintesis ini akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman (Epstein and Bloom, 2005). 

 

4. Berat Basah dan Berat Kering Akar 

Tanaman 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media tanah gambut 

tidak berpengaruh nyata sedangkan pada media 

tanah PMK menunjukkan pemberian pupuk cair 

hasil fermentasi usus ayam berpengaruh nyata. 

Pemberian pupuk cair hasil fermentasi usus 

ayam  1,0 kg tidak berbeda nyata dengan dosis 

0,5 dan 2,0 kg, tetapi berbeda nyata 

dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi usus ayam 1,0 kg memiliki 

berat basah akar tertinggi pada meda media 

tanah PMK yaitu 21,64 g. 

Secara umum terjadi peningkatan berat 

basah tanaman setelah pemberian pupuk cair 

hasil fermentasi usus ayam, hal ini dapat 

dimengerti karena pada fermentasi tersebut 

terkandung unsur N, P, dan K, yang merupakan 

unsur utama bagi proses metabolisme  pada 

tanaman kelapa sawit. Hal senada disampaikan 

oelh Sitompul dan Guritno (1995), penambahan 

bobot suatu tanaman ditentukan oleh besar 

kecilnya fotosintat yang terakumulasi dalam 

organ tanaman dan semakin besar jumlah 

fotosintat tersimpan semakin meningkat pula 

berat tanaman. 

 

Tabel 6. Rata – rata jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit (helai) pada media tanah PMK 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus 

ayam (kg) 

Pengamatan ke- … (mst) 

3  5  7  9  11  13  15  17  19 21  

0 (kontrol) 3.00 3.00 4.00 5.00 5.33a 6.00a 7.00 7.67a 8.33 8.67a 

0,5 3.33 3.33 4.33 5.33 6.00b 6.33ab 7.67 8.67b 9.67 11.00c 

1,0 3.67 3.67 4.67 5.67 6.67c 7.67c 8.33 9.33c 9.67 10.67bc 

2,0 3.00 3.00 4.00 5.33 6.33bc 7.00bc 8.33 8.67b 9.33 10.00b 

BNJ 5% - - - - 0.54 0.70 - 0.63 - 0.89 
Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji   BNJ  5 % 

 

 

 

 



Jurnal AGRIPEAT,  Vol. 15   No. 2 ,  September 2014 : 74 - 82   ISSN :1411 - 6782 

 81

Tabel 7  : Rata – rata berat basah akar dan berat kering (g)) bibit kelapa sawit pada pengamatan 21 mst. 

Dosis  pupuk cair 

fermentasi usus 

ayam (kg) 

Jenis tanah 

Berat basah akar Berat  kering akar  

Gambut PMK Gambut PMK 

0 (kontrol) 25.52 13.28a 10.18 4.48a 

0,5 34.04 15.10a 11.23 5.46a 

1,0 33.01 21.64b 11.43 7.84b 

2,0 31.61 21.59b 11.18 8.04b 

BNJ 5% 

 

 4.34  1.27 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf  yang sama  pada  kolom  menunjukkan tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ  5 % 

Berdasarkan data analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam pada media gambut  tidak 

berpengaruh nyata sedangkan pada media tanah 

PMK menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi usus ayam berpengaruh 

nyata. Pemberian pupuk cair hasil fermentasi 

usus ayam dengan dosis 1,0 kg tidak berbeda 

nyata dengan dosis  2,0 kg, tetapi berbeda nyata 

kontrol dan dosis 0,5 kg. Jika kita 

membandingkan berat kering akar antara tanah 

gambut dan tanah PMK, terlihat bahwa secara 

umum pada tanah gambut mempunya berat 

kering akar jauh lebih berat dibanding tanah 

PMK dengan perlakuan yang sama. Sebagai 

contoh, pada pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi usus ayam 0,5 kg pada tanah gambut 

angkanya 11.23 g sedangkan pada tanah PMK 

hanya 5.46. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan bibit sawait pada main nursery di 

tanah gambut secara umum lebih tinggi 

disbanding tanah PMK meskipun untuk 

perlakuannya tidak menunjukkan beda nyata. 

Hardjowigeno (2007) dan Baker and  Bryson, (. 

2007) menyatakan bahwa unsur hara P yang 

tersedia dalam jumlah yang cukup akan 

meningkatkan perkembangan akar. Keadaan ini 

berhubungan dengan fungsi P dalam 

metabolisme sel, sehingga tanaman yang 

mendapatkan P yang cukup menghasilkan 

pertumbuhan dan perkembangan akar yang 

baik. Faktor genetik yang mempengaruhi 

pertumbuhan akar adalah adanya bantuan dari 

hormon. Sedangkan faktor lingkungan adalah 

tersedianya air dan unsur hara dalam medium 

tumbuh. Unsur K juga memiliki peranan dalam 

pembentukan batang dan akar, apabila serapan 

unsur K kurang maka batang dan akar akan 

lemah atau kerdil (Rosmarkam dan Yuwono, 

2002). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pupuk, hasil fermentasi usus ayam dapat 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif  kelapa 

sawit pada pembibitan utama, baik pada 

tanah gambut maupun tanah PMK; 

2. Dosis usus ayam yang terbaik sebagai bahan 

utama fermentasi usus ayam yang di 

aplikasikan pada bibit kelapa sawit pada 

media gambut, secara umum,  adalah 0.5 kg 

usus ayam,  sedangkan untuk media tanah 

PMK, secara umum yang terbaik pada dosis 

1 kg usus ayam;.  

3. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa 

tinggi tanaman, diameter batang, jumlah 

pelepah daun, bobot basah dan bobot kering 

akar media tanah gambut lebih baik untuk 

pembibitan kelapa sawit main nursery 

dibandingkan dengan media tanah PMK. 

 

SARAN 

 

Perlu penelitian lanjutan dengan 

tambahan parameter kandungan/jenis 

mikroorganisme pada masing-masing perlakuan 

yang diteliti.  
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